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Josef Zíma:  
Je spousta věcí, které 
bych chtěl udělat, 
a ještě je neudělal 
STRANY 8–9
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Na sever Čech míří  
prestižní hry seniorů 
STRANA 7

Zdražování nějak  
přečkám, jsem skromná
STRANA 4
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KRIZOVÉ LINKY

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Pokud jste se dostali do tíživé situace kvůli velkému zdra-
žování, nebo vás stresují negativní informace například 
kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině, můžete se obrátit 
na odborníky. Na krizových telefonních linkách vám po-
mohou vaši situaci řešit.

Senior telefon | nonstop zdarma | 800 157 157 
Linka seniorů Elpida | 8:00–20:00, zdarma | 800 200 007 
Linka první psychické pomoci | nonstop, zdarma | 116 123 
Linka pomoci Ústí n. L. | nonstop | 475 603 390
Linka duševní tísně Most | nonstop | 476 701 444 

Když nevycházíte s penězi, můžete se obrátit na neziskové 
organizace, které vám s financemi pomohou.

Člověk v tísni | 777 787 938, 734 428 394
European Initiatory Institute | 775 479 140
Naděje | 778 412 438, 770 120 091, 773 770 991
Oblastní charita Teplice | 608 345 322, 720 995 180
Agentura Osmý den | 774 775 015, 775 182 102
Charitní sdružení | 608 962 163
Diecézní charita | 416 733 487
Poradna při finanční tísni | 800 722 722
Radka Kadaň | 608 517 065
Sociální agentura | 724 363 551
Sociální poradenství | 725 958 894, 474 659 241

Podpora pro lidi ve finanční tísni
Lidé, kteří se dostali do 

finanční tísně a nemají dost 
peněz na jídlo, oblečení nebo 
bydlení, si mohou požádat 
o příspěvky. Stačí k tomu 
dojít na úřad práce ve vašem 
městě. Měli byste s sebou 
přinést doklady, které do-
kazují vaše příjmy a výdaje, 
například za bydlení. Úřed-
níci vám poradí s vyplněním 
žádosti a vysvětlí, jak dál 
postupovat.

Příspěvek na živobytí 
O ten může žádat člověk, 

který nemá dostatek příjmů 
na pořízení stravy, ošacení, 
obuvi nebo základních hygie-
nických potřeb.

Doplatek na bydlení
Může o něj požádat každý, 

kdo nemá dostatek příjmů 
na bydlení v bytě, nebytovém 
prostoru nebo na ubytovně.

Mimořádná  
okamžitá pomoc

O tuto podporu může žá-
dat člověk, pokud mu hrozí 

újma na zdraví a má nižší 
příjmy, než je částka exis-
tenčního minima, která činí 
2 490 Kč. Příspěvek je po-
skytovaný při vážné mimo-
řádné události, jako je živelní 
pohroma, požár, na nezbytný 
výdaj například na správní 
poplatky, na nocleh nebo tře-
ba na pořízení nebo opravu 
nezbytného základního vyba-
vení domácnosti. ■ sl
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ZPRÁVY

Důchody se zvýší třikrát, ale 
nejchudší dostanou nejméně
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Přesně tolik lidí v Ústeckém kraji pobírá 
některý z důchodů. Vyplývá to z údajů 
statistického úřadu. Podle něho oproti 
předchozímu roku klesl počet osob po-
bírajících důchody o 3 243 osob. Na vině 
je především pandemie koronaviru, která 
přinesla tisíce předčasných úmrtí. V rámci Ústeckého kraje se 
počet důchodců snížil ve všech okresech regionu. 
Nejvíce starobních důchodců je v okrese Ústí nad Labem, a to 
62,5 procenta. „Naproti tomu nejnižší podíl jsme zaznamenali 
v okrese Teplice, a to 53,3 procenta,“ uvádí statistický úřad. 
Důchod pobírá ve všech okresech Ústeckého kraje více žen 
než mužů. I zde jich je nejvíce na Ústecku. ■ gz

Ústecký kraj – Od června 
a od září se znovu mimořád-
ně zvyšují důchody. Inflace 
roste závratnou rychlostí už 
od loňského roku, a jak vyplý-
vá ze zákona, tak mimořádná 
valorizace musí přijít vždy, 
kdy inflace přesáhne pětipro-
centní hranici. Ta se počítá 
jako součet meziměsíčních 
nárůstků inflace od poslední 
valorizace. Vzhledem k vývo-
ji inflace se tak budou státní 
důchody letos zvyšovat tři-
krát. Poprvé se letos důchody 
zvyšovaly v lednu, podruhé 
to bude od června a potřetí 
v září.

Podle ministerstva práce 
a sociálních věcí tak v červ-
nu zásluhová část důchodu 
stoupne o 8,2 %, v průmě-
ru to je o 1 017 korun. Další 
mimořádná valorizace bude 
následovat v září, to se zvýší 
veškeré důchody o 5,2 pro-
centa. To v průměru znamená 
přilepšení o 700 korun. „Zvý-
šení důchodů je vzhledem 
k růstu cen a životních nákla-
dů nutný. Příjemci důchodů, 
ať už starobních, invalidních, 
nebo jiných, patří mezi nej-
více zranitelné skupiny lidí. 
Valorizace pomůže uvolnit 

jejich napjaté rozpočty,“ uvedl 
ministr Marian Jurečka.

Současný systém navyšo-
vání důchodů ale seniorské 
organizace dlouhodobě kriti-
zují. „V době, kdy se senioři 
s nízkými důchody živoří, jim 
stát sice zvýší důchody, což 
musí ze zákona, ale jen mi-
nimálně. Systém, kdy senior 
s důchodem 12 tisíc dostane 
přidáno pár stokorun a senior 
s důchodem 24 tisíc dosta-
ne tisíc korun, je nesolidární 
a nespravedlivý. V tuto chvíli 
potřebují pomoc zejména ti 
nejchudší senioři, kteří mnoh-
dy nemají ani na jídlo,“ řekla 
místopředsedkyně krajské 
rady seniorů Věra Nechybová. 

Zvýšení od června i od září 
se týká všech důchodů. Vedle 
starobních také i invalidních 
nebo vdovských. ■ gz

Co byste si přáli, kdybyste  
měli kouzelný prsten?
Ústecký kraj – Už devátý 
ročník tradiční literární sou-
těže Senior art je tu. Tématem 
pro letošní rok je v katego-
rii poezie „Co bych si přál/a, 
kdybych měl/a kouzelný prs-
ten“ a v kategorii próza „Hr-
dina v mých očích“. Literární 
soutěž Senior art 2022 vyhla-
šuje každoročně hejtman Ús-
teckého kraje Jan Schiller a je 
určena pro seniory nad 60 let 
s trvalým pobytem v Ústec-
kém kraji, včetně obyvatel 

domovů pro seniory v kraji. 
Soutěžní příspěvky lze posí-
lat konce června poštou na 
adresu Krajský úřad Ústecké-
ho kraje, Odbor informatiky 
a organizačních věcí, Odděle-
ní vnějších vztahů a protoko-
lu, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem. 
Obálku označte nápisem „Se-
nior art 2022“. Více informací 
najdete na stránkách www.kr-
-ustecky.cz. Vyhlášení vítězů 
proběhne na podzim. ■ gz
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Zdražování nějak přečkám, jsem skromná

Polovina starších lidí je ohrožená podvýživouSlužeb Maxíku mohou 
nově využít lidé od 67 let

PORADNA

Balneofototerapie léčí lupénku i atopickou dermatitidu
Trápí vás kožní problémy 

a podle lékařů by vám pomoh-
ly lázně nebo pobyt 
u moře? Nemáte ani čas, 
ani peníze? Dermacen-
trum v EUC Klinice Ústí 
nad Labem přeneslo 
lázeňskou a přímořskou 
léčbu do ambulantního 
prostředí, takže ji můžete 
absolvovat v blízkosti 
svého bydliště či pracoviště.

Blahodárný účinek hydrote-
rapie je znám již z dávné historie 
a opakovaně je potvrzován sou-
časnými klinickými studiemi. „První 
písemnou zmínku o vodoléčbě 
máme z doby kolem roku 1500 
před naším letopočtem z Indie. 
Vodou se regenerovali Egypťané, 
Peršané, Řekové a samozřejmě Ří-
mané. Dnes je doloženo, že kromě 
jiných účinků, zlepšuje prokrvení, 

EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o.
www.euc.cz

KONTAKT

dermatoložka MUDr. Petra Vond-
ráčková. „Kombinace světloléčby 
a hydroterapie má protizánětlivý 
a hypoalergenní účinek a půso-
bí antistresově, přičemž dochá-
zí k uvolnění duševního napě-
tí a odstranění poruch spánku. 
Pokožka navíc získává přirozenou 
obranyschopnost,“ upřesňuje lé-
kařka. Tyto procedury ovšem mají 
i mnoho dalších pozitivních účin-
ků: pokožku prokrvují a omlazují, 
zlepšují její pružnost, díky uvolnění 
toxinů dochází k celkové regene-
raci organismu, mají dobrý vliv na 
pohybový systém.

Léčba využívá přírodní zdroje, 
tedy vodu a světlo, díky nimž ne-
mocní postupně mohou omezit 
či úplně vynechat zevní léky, tedy 
různé masti apod. „Naše derma-
centrum se navíc nachází v mo-
derních prostorách splňujících 

výživu a elasticitu kůže,“ říká ve-
doucí lékařka oddělení Dermato-

venerologie EUC Kliniky 
v Ústí nad Labem MUDr. 
Petra Vondráčková. 

V našem specializo-
vaném centru využívá-
me lokální či celkové 
fototerapie a celotělové 
vířivé koupele. Tyto pro-
cedury jsou srovnatelné 

s lázeňskými procedurami a hradí 
je zdravotní pojišťovny. Fotoléčba 
a balneofototerapie se hodí ze-
jména na léčbu psoriázy (lupénky), 
atopické dermatitidy, seborhoické 
dermatitidy, akné, lichen ruber či 
pruritu, tedy svědění kůže. O mož-
nostech léčby se ovšem předem 
poraďte se svým praktickým léka-
řem nebo s lékařem specialistou 
– balneofototerapie je totiž vázána 
na doporučení lékaře, zdůrazňuje SL
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čtvrtek si chodím zazpívat se 
svojí partičkou, pak si dáme 
jedno malé pivo. Chodíme 
i tancovat. I tam mě přemlou-
vají, ať zazpívám s hudebníky, 
tak jim ty tři, čtyři písničky 
dám. Už to sice není ono, ale 
ráda jim tu radost udělám 
a vlastně tím udělám radost 
i sobě.

Sledujete zvyšování cen 
energií, potravin, léků?

To víte, že to sleduji. Já 
osobně nevyhledávám prodej-
ny podle slevových akcí, ur-
čitě si nezaškrtávám v letáku, 

abych tam hned jela. Prostě 
to, co potřebuji, tak si zajdu 
koupit do obchodu, který 

mám u domu nejblíž. Ale já 
toho moc nepotřebuju. Víte 
co, já už to nějak přečkám. 
Jsem zvyklá se uskromnit. 
Udělám si bramborové placič-
ky, na kterých si pochutnám, 
a nic drahého nepotřebuji. 
Nedá se nic dělat.

Nemáte strach, že vám 
časem na zaplacení všeho 
potřebného nebude stačit 
důchod?

Bude mi stačit. Já jsem 
skromná osoba, takže z dů-
chodu i něco ušetřím. Jsem od 
malička tak vychovaná. ■ gz

Ústecký kraj – Zní to neuvě-
řitelně, ale zhruba polovina 
lidí v seniorském věku je pod-
vyživená. Podvýživa nemusí 
být vždy patrná, takže může 
uniknout pozornosti. Jedním 
z faktorů je vysoký věk a cho-
roby, které velmi často provází 
nechuť k jídlu a absence po-
citu žízně. Dokonce se může 
týkat i na pohled silných lidí, 
kterým ale ve stravě chybí dů-
ležité živiny, jako bílkoviny, či 
vláknina.

 Sledování nutriční in-
tervence, které realizovala 

společnost Nutricia, prokáza-
lo, že až jeden ze tří seniorů 
žijících doma je podvyživený. 
Odborníci přitom apelují na to, 
že strava je u seniorů klíčová. 
Pokud jejich potřebám neod-
povídá, klesá u nich kvalita ži-
vota. Navíc je podvýživa stejně 
nebezpečná jako obezita a ne-
bezpečnější než mírná nadvá-
ha. Podvýživa je častá zejmé-
na u osamělých seniorů, kdy 
se s vyšším věkem například 
snižuje schopnost obstarat si 
potraviny a uvařit. Prevencí 
podvýživy by podle odborníků 

měla být větší spolupráce 
praktických lékařů, nutričních 
terapeutů a pečovatelských 
služeb. O něco snazší je uhlídat 
stravování seniorů v domo-
vech, kde jídelníček sestavuje 
nutriční terapeut. V domovech 
upraví a uvaří stravu podle 
individuálního zdravotního 
stavu uživatele. „Sestavování 
stravy je pod odborným dohle-
dem lékaře a nutriční sestry,“ 
řekla ředitelka Seniorcentra 
Pohoda Hana Zeithammerová 
s tím, že důležité je i prostředí 
stolování. ■ gz

Ústí nad Labem – Velkou obli-
bu si získal Taxík Maxík. Služ-
bu může od května využívat 
ještě více seniorů. Vedení měs-
ta snížilo věkovou hranici na 
67 let. Podle mluvčí Romany 
Macové jsou náklady na pro-
voz necelých 600 tisíc korun. 
Taxík je možné objednat v pra-
covní dny od 7 do 15 h. na čísle 
702 192 417. Cena je 60 korun 
za jednu jízdu a doprovod platí 
30 korun. Pro osoby s průka-
zem ZTP/P má doprovod pře-
pravu zdarma. ■ gz

všechny profesionální a hygienické 
požadavky na současnou zdra-
votní léčbu a zároveň poskytuje 
pohodlí a vzbuzuje příjemné po-
city. Jednoduše řečeno: necítíte se 
u nás jako v nemocnici a zároveň 
o vás pečuje erudovaný perso-
nál, který vedou lékaři – specialis-
té v oboru dermatovenerologie,“ 
zdůrazňuje MUDr. Vondráčková. 
„Samozřejmostí jsou samostatné 
léčebné boxy poskytující soukro-
mí,“ dodává. 

Teplice – Zdražování energií, 
potravin a léků tvrdě dopadá 
na seniory. Valorizace penzí 
lidem s nízkým důchodem 
příliš nepomáhá. Přesto je 
sedmaosmdesátiletá Milosla-
va Bálešová, která byla vůbec 
první Babičkou roku Ústecké-
ho kraje, optimistka. Senior-
ka, která žije sama v menším 
teplickém bytě, je zvyklá se 
uskromnit. 

Jak se vám teď daří?
Daří se mi dobře. Zase 

se můžeme víc mezi sebou 
scházet, tak jsem ráda. Každý 
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Přísnější normy všechny domovy 
nesplňují, přitom stačí jiskra

Pracují, protože se přivýdělek hodí. Obzvlášť v době zdražování

V Dubí vzniknou místa 
pro duševně nemocné

V Teplicích obnovili 
besedy pro seniory

INZERCE
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Ústecký kraj – Stav protipo-
žárních zabezpečení domovů 
pro seniory není tak dokona-
lý, jak by se mohlo zdát. Řada 
zařízení sídlí ve starších nebo 
vysokopodlažních budovách, 
které nejsou dostatečně vy-
bavené detektory. Nedávný 
tragický požár v roztockém 
Alzheimer centru vyvolal řadu 
otázek, jak jsou domovy proti 
požáru chráněné.

„Loni v prosinci zrovna 
vyšel aktualizovaný zákon 
o požární ochraně a ten mluví 
o tom, že všechna pobytová 
zařízení nad padesát klientů 
musí mít do tří let vybudova-
ný systém požární signalizace 
napojený na pult centralizova-
né ochrany, menším zaříze-
ním stačí detektory,“ říká šéfka 

sociálního odboru kraje Petra 
Lafková s tím, že ne všechna 
zařízení normu splňují. 

Systémy napojené  
na hasiče

Ústecký domov pro seniory 
Orlická je jedním z těch, které 
sídlí ve věžáku. „Chystáme in-
stalaci požárních hlásičů, pro-
tože se jedná o víceposchoďo-
vou budovu,“ uvedl náměstek 
ústeckého primátora Tomáš 
Vlach.

„Jsme vybaveni funkčními 
požárními hlásiči ve všech po-
kojích, kancelářích, chodbách 
i ostatních prostorech, eva-
kuačním rozhlasem, jsme na-
pojeni na pult centrální ochra-
ny,“ říká ředitelka kadaňského 
domova pro seniory Lenka 

Raadová. Evakuace imobilních 
seniorů je během požáru ná-
ročná. Proto i Městská správa 
sociálních služeb v Mostě vy-
bavila všechna lůžka v domo-
vech evakuační podložkou. 
„Situaci komplikuje fakt, že 
k mnohým krizovým situacím 
dochází v noci, kdy je obec-
ně snížen stav obsluhujícího 
personálu, a je tedy i mnohem 
náročnější si v takové situaci 
poradit,“ povzdechl si ředitel 
Luboš Trojna.

Tragické nehody se dějí
Před dvěma roky si požár 

v domově ve Vejprtech vy-
žádal osm lidských životů. 
Loni v lednu hořelo v krup-
ském domově. Zemřela jed-
na žena. ■ gz

Dubí – Dubský domov pro se-
niory Na Výšině čeká rekon-
strukce, při které bude dosta-
věná terasa, vznikne 30 dalších 
jednolůžkových pokojů a na 
střeše vyroste odpočinková 
zóna pro nepohyblivé klienty. 
V prostorách zahrady se pro-
jektuje zařízení pro osoby s ch-
ronickým duševním onemoc-
něním – schizofrenií. ■ gz

Ústecký kraj – Narůstá počet 
vitálních seniorů, kteří pracují 
i v důchodovém věku. Důvodů 
je několik. Lidé jsou zdravěj-
ší, práce je baví, chtějí zůstat 
aktivní a mít možnost kaž-
dodenního kontaktu s jinými 
lidmi. Další motivací jsou také 

finance. Ale profitují z toho 
i zaměstnavatelé.

Pětašedesátiletá paní Eva 
z Teplicka by mohla být už 
několik let v penzi, přesto si ke 
svému důchodu stále přivydě-
lává prací v gastronomii. „Jed-
ním z důvodů je, že mě o to 

požádal zaměstnavatel, který 
za mě nemá náhradu a při-
výdělek se hodí, zvlášť v této 
době,“ vysvětluje, a i když ji 
práce občas unavuje, tak se 
na odpočinek zatím nechys-
tá. Podobně je na tom bývalý 
dispečer správy a údržby silnic, 

Valdštejnský zámek nabízí stálé expozice a zajímavé výstavy
Dnešní tvář jedné z domi-

nant Litvínova vtiskl architekt 
F. M. Kaňka na přání Jana Josefa 
z Valdštejna. Zámek byl dosta-
věn v roce 1742, a to za působe-
ní dalšího ze známého šlech-
tického rodu Františka Josefa 
Jiřího z Valdštejna. Litvínovský 
zámek je nyní přístupný veřej-
nosti po celý rok. Pozornost si 
zaslouží stálá expozice přibli-
žující historii nejen samotného 
zámku, ale i života a práce míst-
ních obyvatel v první manufak-
tuře na sukno ve střední Evro-
pě. Ta je doplněna zvětšenými 
grafikami, znázorňujícími právě 
výrobní proces v LITVÍNOVSKÉ 
HRABĚCÍ MANUFAKTUŘE. Na 
mladší historickou dobu odka-
zuje výstava HISTORIE VÝROBY 
HRAČEK HUSCH vyráběné v Lit-
vínově v letech 1925–1938. Tato 
výstava, která potrvá do konce 
roku, si zajisté získá především 

děti a mladší návštěvníky. 
Stávající výstava je doplněna 
o nové exponáty a velké elek-
trické kolejiště sestavené z že-
lezničních hraček HUSCH. Hrač-
ky zapůjčili sběratelé M. Smaha 
a M. Widenský.  

Aktuálně je v prostorách 
instalováno i několik výstav. 
V první řadě se jedná o novou 
výstavu, nesoucí název LITVÍ-
NOVSKÉ ZÁMECKÉ IMAGINÁRI-
UM DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ 
A JEJICH PŘÁTEL, která bude 
přístupná do 30. října. Díky 
nápadům přátel bratří Forma-
nů a jejich divadla se zámek 
Valdštejnů proměnil v kouzelný 
svět. 

Prostory zámku jsou pro svět 
imaginária jako stvořené. V kaž-
dé místnosti se před návštěvní-
ky otevírá úplně jiný svět. Střídá 
se maňáskové divadlo, les s bys-
třinou, herny plné dřevěných 

hraček, o pár metrů dál se ocit-
nete u moře.

Prohlídky výstavy Litvínov-
ské zámecké imaginárium Di-
vadla bratří Formanů a jejich 
přátel: út–ne 9.00, 10.30, 13.00, 
15.30 hodin. Vstupné: děti a stu-
denti 30 Kč, důchodci 50 Kč, 

dospělí 90 Kč, rodinné vstupné 
150 Kč.

V neposlední řadě stojí za 
prohlídku stálá expozice SOCH 
STANISLAVA HANZÍKA. Zajíma-
vostí je, že se některé z jeho 
vystavovaných soch objevi-
ly v českém filmu Pupendo. 
Neuškodí ani trocha recese – 
výstava PŘEHLÍDKA ŘEMESEL, 
NÁPADŮ, ZRUČNOSTI A VTIPU 
aneb Vánoce po celý rok nabí-
zející tradiční i zcela netradiční 
vánoční dekorace.

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ
ul. Mostecká čp. 1
436 01 Litvínov
Tel. 603 151 600
Otevřeno celoročně:  
út-ne 9-12, 13-17 hod.
www.litvinov.cz

KONTAKT

osmašedesátiletý pan Jiří. 
„Požádal mě o to zaměstnava-
tel, ocenil tím moje zkušenos-
ti, které by mu na pracovišti 
chyběly. Peníze navíc se mi 
samozřejmě také hodily,“ říká 
a dodává, že bonusem bylo i to, 
že se doma sám nenudil. ■ gz

Teplice – Po dlouhé covido-
vé pauze se vrací besedy se 
seniory týkající se bezpečnos-
ti a prevence. První letošní se 
uskutečnila v Centru radosti 
v Českobratrské ulici a jejímž 
tématem bylo varování před 
podvodným jednáním, které 
je zacíleno na lidi pokročilého 
věku. ■ gz
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ÚSTÍ

Zvýhodněný balíček
vstupenek zakoupíte v mobilní aplikaci SEJF nebo
NOVĚ na pokladnách jednotlivých turistických cílů:

zdarma ke stažení zde
aplikace SEJF

Více informací na www.usti-nad-labem.cz
Platnost 14 dní od zakoupení.

startujem

e1.6.2022

ušetříte více než 40 %

   vstupné do zoo 
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem)

  vstupné do městského muzea 
a zrcadlového bludiště na Větruši 
(Muzeum města Ústí nad Labem)

  jízdné na lanovou dráhu – obousměrné
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem)

letní sezóna – celodenní vstupné do venkovního areálu na Klíši
zimní sezóna – dvouhodinové vstupné do krytého areálu na Klíši
(Městské služby Ústí nad Labem)

Zdravé město Ústí nad Labem vyhlašuje pro 
milovníky květin čtvrtý ročník soutěže, která se  
v předchozích letech těšila velké účasti. Smyslem 
soutěže je podpořit a ocenit pěstitelské snahy, 
chuť zvelebovat městská obydlí zelení a krásnými 
květy. Stačí svůj rozkvetlý balkón, terasu, lodžii 
nebo předzahrádku vyfotit a poslat. Vítězové budou 
odměněni dárkovými poukazy a věcnými cenami.

balkón – lodžie – terasa – předzahrádka
květinové Ústí

2022 

Soutěžní pravidla a více informací na

www.usti-nad-labem.cz a ,  a na www.globus.cz/trmice.html

Pořadatelé Partner FB soutěže

ÚSTECKÝ SEN-ART 2022
VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO SENIORY  

Z ÚSTÍ NAD LABEM

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Pravidla soutěže: Soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let 

s trvalým pobytem v Ústí nad Labem, včetně uživatelů služby domovů 
pro seniory, jejichž zřizovatelem je město Ústí nad Labem. Senioři mohou 

VÝTVARNÉ soutěžní práce doručit tajemnici Rady seniorů Ústí nad 
Labem do budovy PB – Centra,  na adrese Mírové  náměstí  3097/37, Mgr. 

Lence Jaremové (1.patro, č. dveří 134) od 1. července do 31. srpna 2022.
Soutěžní kategorie:  

1. ruční práce, 2. kresba, malba, grafika, 3. fotografie
Každý ze soutěžících může předat maximálně jednu práci v každé 

kategorii. Přihlášením do soutěže autor výtvoru dle soutěžní kategorie 
souhlasí s jeho prezentací na výstavě a na webu Statutárního města Ústí 
nad Labem, a to bez nároku na honorář. Vyhodnocení soutěže provede 

odborná porota, která z každé kategorie vybere tři nejlepší práce. Všechny 
práce musí mít popisek se jménem a příjmením, věkem a kontaktem 

(adresa a telefon) na autora. 
Průběh soutěže: První tři vítězná díla z každé kategorie budou 

zveřejněna na www.usti-nadlabem.cz. Vyhlášení vítězů a výstava děl 
soutěže SEN-ART 2022 proběhne již tradičně na oslavách Dne seniorů.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ.
Soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let s trvalým pobytem 
v Ústí nad Labem, včetně uživatelů služby domovů pro seniory, jejichž
zřizovatelem je Město Ústí nad Labem. Senioři mohou svá literární díla 

posílat buď emailem na adresu: lenka.jaremova@mag-ul.cz., nebo poštou 
na adresu: Odbor sociálních služeb, Magistrát města Ústí n. L., Velká 

Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, přičemž v levém horním rohu 
bude uvedeno Sen Art 2022.

Soutěžní kategorie:
1. próza, 2. povídka, 3. poezie

Ústecký SEN-ART 2022 se koná pod záštitou primátora města  
Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petra Nedvědického. Literární soutěžní 

příspěvky mohou soutěžící doručovat od 1. 7. do 31. 8. 2022.
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Prestižní hry míří na sever Čech Vítězové budou reprezentovat kraj
Ústecký kraj – Mezinárodní 
sportovní hry seniorů bude od 
13. do 15. července hostit Ús-
tecký kraj a město Most. Podle 
místopředsedkyně Krajské 
rady seniorů Věry Nechybové 
se do regionu sjedou z celé-
ho Česka, ale i ze zahraničí 
senioři, kteří chtějí trávit svůj 
život aktivně. „Jsem ráda, že 
je o sportování mezi seniory 
zájem. Že na sport není pozdě 
ani ve vyšším věku dokazují 
naši senioři z Ústeckého kra-
je,“ řekla Nechybová s tím, že 
pořádání mezinárodních spor-
tovních her je prestižní záleži-
tost a nezbývá jen doufat, že se 
akce bude všem líbit.

Mezinárodní sportovní 
hry seniorů pořádá už popáté 
Rada seniorů České republiky. 
Podle místopředsedy repub-
likové rady seniorů Miloslava 
Vajse se kromě českých sou-
těžících očekává i účast týmů 
z Německa, Polska, Maďarska 
nebo ze Slovenska. „Dva roč-
níky byly z důvodů covidové 
pandemie vynechány. Není 
tedy divu, že letošní ročník se 

Most – Letošní krajské spor-
tovní hry, které se konaly po 
dvouleté covidové pauze po-
slední květnovou sobotu ve 
sportovním areálu ve Vele-
budicích, přilákaly několik 
desítek seniorů z celého Ús-
teckého kraje. Osmnáct týmů 
soutěžilo v nejrůznějších spor-
tovních disciplínách určených 
pro starší generaci. 

„Líbí se nám tady moc. 
Předem jsme netrénovali 
a myslím, že se nám disciplí-
ny plnit daří. Jako běžci jsme 
byli, troufám si říct, vynika-
jící,“ řekla jedna z účastnic 
Miroslava Minaříková z klubu 
Senioři Ústí. 

Již 33. Sportovní hry senio-
rů se letos poprvé konaly pod 
hlavičkou Krajské rady senio-
rů Ústeckého kraje. Sportov-
nímu klání proto přihlížela 
i předsedkyně Krajské rady 
seniorů Květoslava Čelišo-
vá s místopředsedkyní Věrou 
Nechybovou a také primátor 
města Mostu Jan Paparega.

„Je obdivuhodné, že 
všichni účastníci úspěšně 

absolvovali všechny disciplí-
ny, a to i přes mnohdy vysoký 
věk a zdravotní problémy,“ 
řekla Čelišová a dodala, že je 
potřeba ocenit vstřícnost ve-
dení Střední školy diplomacie 
a veřejné správy. 

Nejlepším družstvem se 
stali senioři z mosteckého klu-
bu číslo 8.  Na druhém místě 
skončili senioři z Horního Ji-
řetína. Třetí pak senioři z Me-
ziboří. Vítězové her budou 
reprezentovat Ústecký kraj na 
Mezinárodních hrách senio-
rů. „Všichni soutěžící do toho 
dávali maximum a bylo vidět, 
že je to baví a těší,“ uvedla Ne-
chybová. ■ gz

těší velkému zájmu senior-
ské obce. Celkem očekáváme 
okolo 170 soutěžících,“ přiblí-
žil Vajs a doplnil, že samotné 
sportovní hry budou probíhat 
od 10:00 hodin 14. července 
na stadionu a přilehlých spor-
tovištích Střední školy technic-
ké Most, která zároveň posky-
tuje ubytování a stravování 
pro všechny účastníky.

Oproti minulým ročníkům 
pořadatelé sáhli k soutěžním 
disciplínám, které více vysti-
hují samotný název her a jsou 
vhodné právě dříve narozené. 
Soutěží se v 10 disciplínách: 
bollo-ball, šipky, lukostřel-
ba, pétanque, disc-golf, chůze 
nordic walking na 800 m, hod 
kriketovým míčkem na cíl, 
střelba na florbalovou branku, 
snack-golf a hod basketbalo-
vým míčem do koše. ■ gz
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Čerstvý devadesátník zpěvák a herec Josef Zíma je 
stále plný energie. Přestože už má velké problémy 
s chůzí, stále rád vystupuje před svým milovaným 
publikem. A slibuje, dokud to půjde a dokud to budou 
chtít lidé poslouchat, bude zpívat dál.

GABRIELA ZLÁMALOVÁ

Josef Zíma: Je spousta věcí, které  
bych chtěl udělat, a ještě je neudělal

Oslavil jste devadesátku, 
vypadáte výborně, hýříte 
energií, máte na to nějaký 
zvláštní recept?

Na dlouhověkost recept 
nemám, poněvadž sám jsem 
z rodičů, kteří zemřeli velice 
mladí, akorát můj dědeček, 
z tatínkovy strany, se jako 
jediný dožil čtyřiadevadesá-
ti let. Tak jestli jsem to přes 
generaci podědil po něm, 
nevím. Jinak ale je to možná 
i tím, že jsem celý život hod-
ně sportoval. Já jsem sko-
ro čtvrtstoletí aktivně běhal, 
taky jsem si, podle doktorů, 
„uběhal“ obě kolena (smích). 
Takže už jsem absolvoval vý-
měnu kloubů a ten pravý by 
už chtěl vyměnit znovu, ale 
mě už se tam nechce. Ono už 
se ani těm doktorům do toho 
nechce, v mém věku.

Když jste byl aktivní 
sportovec, žil jste nebo 
stále žijete nějak zdravě?

No to vůbec (smích). Mě 
k nějakým omezením ve 

výběru potravin nic nenutí, 
naštěstí nemám ani cukrovku, 
ani nic jiného. Neholduji tuč-
ným jídlům, ale jsem v pod-
statě všežravec.

Chtěl jste se věnovat 
umění odjakživa, nebo 
jste měl jiný sen? 

Jako dítě jsem měl všeli-
jaké sny. Vzpomínám si, že 
v jeden čas jsem chtěl být 
přírodovědec. Život zvířat mě, 
jako malýho kluka, moc zají-
mal. Taky mi rodiče tenkrát 
dokonce koupili mikroskop, 
takže jsem zkoumal všelija-
ký hmyz. Ale to bylo oprav-
du v útlém mládí. Když jsem 
přišel na gymnázium a tam 
byl pěvecko-recitační krou-
žek, tak tam jsem čuchnul 
k umění. Navíc jsem měl veli-
ké vzory doma v rodině. Ma-
minka hrála výborně na klavír 
a zpívala, tatínek hrál na hou-
sle. Můj strýček z maminčiny 
strany byl skladatel a profesor 
na konzervatoři František Pí-
cha, který studoval a mapoval 
lidové písně z oblasti jižních 
Čech. 

Proč jste se vlastně dal na 
hraní a zpívání?

K tomu bylo víc důvodů. 
Jeden z hlavních byl, že jsem 
ten základ té lidové muziky 
měl v sobě od dětství. Já jsem 
se sice narodil v Praze, ale 
vyrůstal jsem hodně v jižních 
Čechách. Během mobiliza-
ce v letech 1938-39, v rodné 
obci mojí maminky leželi na 
návsi naši vojáci připravení 
bojovat, měli tam stany, večer 
si tam udělali ohníček, ně-
kdo vzal harmoniku a zpívali 
písničky, jako třeba U našich 
kasáren stojí v noci stráž. To 
se mi líbilo a já vlastně ty pís-
ničky znám od dětství. Takže 
tam vznikly i moje základy 
pro tuhle muziku. Ale až na 
gymplu, v tom hudebním 
kroužku, se kterým jsme na-
studovali dokonce i Křičkovu 
dětskou operu Ogaři a hráli 
jsme to v dnešním Divadle Na 
Fidlovačce, v dřívějším Tylo-
vě. Tam jsem čuchnul takzva-
ně ke kulisám a bylo to. 

Nemůžu nezmínit, že jste 
v podstatě nekorunovaný 
král dechovky. Jak se vám 
tento přívlastek líbí? 

Nechci to slyšet, nemám 
ten přívlastek rád. Mám rád 
dechovku, ale žádný král 
nejsem. 

Příznivci dechové hudby 
na vás nedají dopustit. 
Vaše pořady Sejdeme se 
Na Vlachovce, jsou přeci 
legendární…

Na Vlachovku vzpomínám 
rád, vždyť jsem to dělal asi 
čtyřiadvacet let. Bylo to hez-
ký, byla to hezká doba, ale 
nic netrvá věčně. Vlachovka 
už neexistuje, ani fyzicky. Ale 
v jejích počátcích šlo vlastně 
o renesanci dechovky. Do té 
doby byla dechovka abso-
lutně zanedbaná záležitost. 
Tenkrát Vlachovka a vůbec 
pořady, které dělal režisér 
Zdeněk Podskalský s drama-
turgem Gustavem Oplus-
tilem, ty různé Babiččiny 
krabičky a různé vojenské 
a řemeslnické písničky, což 
byli takoví předchůdci Vla-
chovky, lidi hodně bavily. 

Podskalského s Oplustilem 
napadlo, když je tady ta pís-
nička Padla facka, padla na 
sále, je tady ta hospoda, kde 
ta facka padla, proč nezkusit 
tam udělat takový nenáročný 
pořad. Kapela, muzika, pár 
najatých komparzistů, kteří 
dostali pivo nebo kafe, a zpě-
váci. Bude se hrát, zpívat 
a tancovat. Bylo to myšlený 
jeden, dva pořady. No a pak 
z toho bylo tolik let. 

Vystudovaný jste 
ale herec, je to tak? 
Nezapomenutelný jste 
ale i jako princ Radovan 
z pohádky Princezna 
se zlatou hvězdou. 
Vzpomenete si ještě, 
jak jste se k roli prince 
dostal?

Vystudoval jsem divadel-
ní fakultu a zrovna na tom 
natáčení jsem se setkal s lid-
mi, kteří byli mými velikými 
vzory. Vždyť to byla jedna 
hvězda vedle druhé. Já jsem 
byl především rád, že mi pan 
režisér Martin Frič svěřil tu 
roli. Protože jsem se tam se-
tkal s hereckými legendami, 
jako byl Stanislav Neumann, 
Martin Růžek nebo Franti-
šek Smolík. Já jsem všech-
ny uctíval a vážil jsem si jich. 
Jak jsem se k té roli dostal 
už dneska přesně nevím, ale 
myslím, že mě tehdy zavolali 
na Barrandov a tam se to tak 
nějak upeklo. On byl totiž po-
třeba nejen herec, ale i zpě-
vák, takže možná proto si sám 
režisér vybral právě mě. 

Ohlížíte se za něčím ve 
vaší kariéře s nostalgií?

Co se týká kombinace he-
rectví a muziky, tak tam si 
právě musíte vždy trochu vy-
brat. Obě ty věci najednou ne-
jde dělat naplno, a když je na-
plno neděláte, tak to neděláte 
úplně poctivě. Jedno musí 
vždy ustoupit tomu druhému. 
Já třeba litoval toho, že jsem 
si tolik nemohl zahrát jako 
činoherec, kolik jsem toho 
nazpíval, ale jinak to nešlo. Je 
tady spousta věcí, které bych 
třeba chtěl udělat, a ještě je 
neudělal.
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ROZHOVOR

Josef Zíma se narodil 11. května 1932. Český herec, dabér, zpěvák 
a moderátor vystudoval pražskou DAMU, obor herectví, ale známý 
je především jako zpěvák dechovky. Za svůj život natočil asi 200 
písní a získal i tři zlaté a jednu platinovou desku. Nadaboval Ivánka 
v Mrazíkovi. Řadu let konferoval pořad Sejdeme se na Vlachovce 
a v rozhlase dosud moderuje pořad o dechovce a taneční hudbě. Je 
vdovec, jeho manželka byla herečka Eva Klepáčová.

PROFIL

Rozhovor děláme na akci, 
kde zpíváte seniorům 
v Chlumci. Máte nějaký 
vztah k Ústeckému kraji?

Jezdím sem celý život. Přá-
tele tu mám, například v Zá-
lezlech. Příbuzné tu nemám, 
ale vždy jsem sem jezdil rád 
a vždy to tu bylo prima. 

Nedávno nás doma 
zavřela pandemie 
koronaviru. Co jste dělal, 
když se toho zase až tolik 
dělat nedalo?

To bylo smutný, jednak mi 
chyběl přivýdělek na živoby-
tí. Protože z důchodu bych 
domek, ve kterém žiju, těžko 
uživil. A to bydlím s dcerou 
a jejím manželem. Ale hlavně 

se mi stýskalo po mém publi-
ku. Přiznám se, že na publi-
ku jsem byl a jsem do dneška 
závislý. Vždy čekám, jestli lidi 
přijdou. Jestli se budou smát 
a dívat se mi do očí. Jestli si 
s nimi budu povídat. Když 
jsem to tu dlouho dobu ne-
měl, tak mi to chybělo, ale ne-
zahálel jsem. Zůstal mi jeden 
regionální pořad v rozhlase, 
který jsem dělal i během pan-
demie. Doma jsem to připra-
vil, v rozhlase jsem to namlu-
vil a tím to končilo. To šlo, 
akorát jsme museli dodržovat 
ta hygienická nařízení. Taky 
jsem udělal pár těch onlinů, 
vystoupení bez publika, kdy 
jsem zpíval do kamery a do 
zdi, což sice nebylo ono, ale 

aspoň něco, no. Když pak 
zase vystupovat povolili, po-
važoval jsem to za zázrak.

Na odchod do hereckého 
a zpěváckého důchodu 
ještě nemyslíte?

Dokud mi to zpívá a mám 
trochu toho hlasu, a to jsem 
rád, že zaplať Pán Bůh, ješ-
tě tam něco je, zpívat budu. 
Na rozdíl třeba od některých 
mých kolegů. Což byl bohužel 
i kamarád Karel Gott, který 
v těch posledních letech ne-
jen že byl velice nemocný, ale 
už i ty hlasivky mu přestaly 
fungovat, tak jako dřív. Už 
tak dobře nemohl a byl z toho 
nešťastný. Problémy má třeba 
i moje dlouholetá kolegyně, 
se kterou vystupuji dodnes, 
Yvetta Simonová. Protože 
ať děláme, co děláme, tak ty 
hlasivky jsou sval jako který-
koli jiný, takže také stárnou. 
A bohužel ty vysoké hlasy, 
soprány a tenoři, ty se una-
ví mnohem dřív. Já naštěstí 
jsem takový světlý baryton 
a zatím mi to jde. Ale potý-
kám se s jinými problémy. Se 
sluchem, zrakem a s pamětí. 
Třeba nedávno mi publikum 
muselo napovídat, protože 
jsem si nemohl vzpomenout 
na první větu.

Devadesátiny stojí za 
oslavu. Podařilo se 
vám to i s milovaným 
publikem?

Jedna velká oslava proběh-
la už před narozeninami v di-
vadle ABC, kam Aleš Cibulka 
pozval hosty, jako Františka 
Němce, Petra Kostku nebo 
Naďu Konvalinkovou. Na-
rozeniny jsem oslavil i kon-
certem v divadle U Hasičů. 
Vystoupil se mnou Orchestr 
Karla Vlacha a třeba i Pavlína 
Filipovská a Yvetta Simono-
vá. Proběhla spousta muziky, 
povídání, vzpomínání i videa 
z mých klíčových momentů 
kariéry. Celým narozenino-
vým koncertem provázel Mi-
loš Skalka.

Jak rád odpočíváte?
S odpočíváním je to u mě 

dost složité. Už od mládí, kdy 
jsem měl úraz, a něco se mi 
hnulo v krční páteři, tak špat-
ně spím. Taky je to tím, že 
spánek umělce je nepravidel-
ný, tím pádem narušený. Tak-
že závidím lidem, kteří umí 
spát pravidelně. Já jdu jeden 
den spát o půlnoci a druhý ve 
tři ráno. Usnu u televize, usnu 
v autě a v noci v posteli kou-
kám do stropu.

Všimla jsem si, že 
používáte chytrý telefon. 
Rozumíte si s moderní 
technikou?

Neučil jsem se to nikdy, 
ale nějak jsem si to vyhmatal 
a navíc mám synovce, který 
počítače vystudoval. Tak-
že když mi manželka koupi-
la kdysi dávno počítač, ještě 
takový přístroj z roku koně 
(smích), tak já jsem k tomu 
přišel, a protože jsem zvěda-
vý, tak jsem na to chtěl přijít. 
Ale kdybych to nechával jen 
na sobě, tak bych byl bezrad-
ný, takže jsme kolikrát i hodi-
ny setrvali u telefonu a syno-
vec mi říkal, co mám mačkat. 
Takže ty základní věci umím 
a nic víc nepotřebuji. Počítač 
používám stále, slouží mi jako 
psací stroj. Posílám e-maily 
a taky ho využívám jako ency-
klopedii, jakoukoli informaci 
si vyhledám. 

Máte třeba ještě nějaké 
přání, které byste chtěl, 
aby se vám splnilo?

Přeji si jenom zdraví moje 
a těch mých nejbližších. Já 
mám velkou rodinu. Jsem 
čtyřnásobný pradědeček. 
A mám stále ještě dvě sestry. 
Moje největší přání, aby tohle 
fungovalo, protože když vi-
dím, co se děje v jiných rodi-
nách, jaké jsou hrozné vztahy. 
Jak se někdy mladí chovají 
ke starým, ale i naopak. Ne-
vím, jestli je to tou dobou, ale 
bohužel ty vztahy jsou prostě 
takový narušený.

Foto | Yellow Pro
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Kulatiny oslavily dvě žlutomodré osobnosti 

Senioři z Varnsdorfu vyrazili na výlet nejen za bižutérií 

Vážení klienti,

vzhledem k prováděným výkopovým pracím až do konce měsíce října 2022 z důvodu oprav vodovodního řadu v ulici Masarykova včetně prostoru 
před budovou kliniky, budou velmi omezené možnosti parkování v okolí EUC Kliniky Ústí nad Labem. Z tohoto důvodu prosím využívejte veřejná 
parkoviště v jejichž blízkosti je možné využít MHD, která Vás doveze před EUC Kliniku.

Zde je pár typů pro Vás:
• Parkovací dům pod Mariánskou skálou (vedle čerpací stanice Benzina) – poté z Mírového náměstí (cca 5 minut)  – trolejbusy č. 54, 56, 57 a 60 

a autobus č. 11 – výstupní stanice Poliklinika
• Podzemní parkoviště pod hlavním nádražím – poté z Mírového náměstí (cca 5 minut) – trolejbusy č. 54, 56, 57 a 60 a autobus č. 11– výstupní 

stanice Poliklinika
• Parkoviště v OC Forum – poté z ul. Revoluční  (cca 5 minut) – trolejbusy č. 54, 56, 57 a 60 a autobus č. 11 – výstupní stanice Poliklinika
• Parkování v ulici Winstona Churchilla – cca 500 m pěší procházkou k EUC Klinice Ústí nad Labem
• Parkoviště u Zimního stadionu (ul. Masarykova směr Teplice) – směr centrum zastávka MHD – trolejbusy č. 54, 56, 60 a autobus č. 11 – výstupní 

stanice Poliklinika
• Parkoviště u OC Tamda – poté autobusem č. 11 zastávka Všebořice – obchodní centrum – výstupní stanice Poliklinika

Provoz kliniky je nepřerušen.

S námi máte „zdraví na dosah“.

Děkujeme za Vaši přízeň.

POZOR NA DOPRAVNÍ OMEZENÍ!

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2000/92 
400 01 Ústí nad Labem

INZERCE
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20
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Dvě důležité osobnosti ne-
jen historie FK Teplice Stani-
slav Mixa a Jan Štěrba oslavují 
v těchto dnech svá významná 
životní jubilea. Bývalý dlouho-
letý funkcionář Stanislav Mixa, 
který se po předčasném konci 
hráčské kariéry vrhl na dráhu 
funkcionáře a po začátku ve 
Viktorii Ledvice působil téměř 
40 let v teplickém klubu, osla-
vil 85. narozeniny 31. května.

Ještě déle v Teplicích pů-
sobí lékař Jan Štěrba, který 
je stále součástí realizačního 
týmu A mužstva. S krátkou 

přestávkou se o teplické fotba-
listy stará již od roku 1979. Jan 

Štěrba oslavil 4. června 80. na-
rozeniny. ■ FK Teplice

Ti nejmladší i ti dávno 
odrostlí se báječně bavili

Den rodiny oslavili klien-
ti Městské správy sociálních 
služeb společně se svými dět-
mi, vnoučaty a pravnoučaty 
a usměvavými a ochotnými 
zaměstnanci správy v zahradě 
v Barvířské ulici. Počasí přálo, 
hudba vyhrávala, osvěžení bylo 
k dispozici, a tak zábavě a se-
tkání s přáteli a svými nejbliž-
šími nic nestálo v cestě. 

■ Markéta Stará, Město Most

Dne 19. května se vydali 
senioři z Varnsdorfu na zá-
jezd. Již při odjezdu byla velmi 
dobrá nálada, počasí bylo su-
per. Navštívili v Jablonci nad 
Nisou místní Muzeum skla 
a bižuterie. Expozice se líbila 
a naše ženy tam i dost utra-
tily za nějakou tu parádu. Po 
prohlídce muzea byla zastávka 
v Liberci na oběd a pak dále na 
hrad Lemberk. Po výšlapu na 
kopec, který dal některým do-
cela zabrat, se senioři dočkali 
krásného pohledu na hrad. Po 
rozdělení na dvě skupiny se šlo 
na prohlídku, která byla vel-
mi poutavě komentovaná. Po 

krátkém odpočinku a malém 
občerstvení se šlo k autobusu 
a jelo domů. Výlet se vydařil 
a byl velmi kladně hodnocen.

Dále se naši senioři zúčast-
ňují pravidelných akcí v pro-
jektu „Sousedé si pomáhají“. 
Jezdí za seniory do Německa 

a oni opět zase do Varnsdorfu. 
Velmi dobře si s nimi rozu-
míme a pořádáme i společ-
né akce. Poslední společná 
akce byla pálení čarodějnic 
v Ebersbachu, spojená s opé-
káním vuřtů.

■ Josef Fuxa

Společně oslaví 
za pár let i jubileum

V květnu oslavila býva-
lá učitelka Marie Blažková 
jednadevadesáté narozeniny. 
Pogratulovat jí přišel i staros-
ta Jaroslav Šimanovský. Paní 
Maruška gratulantům prozra-
dila, že ani nedoufala, že by se 
tak vysokého věku dožila. Vždy 
si tipovala méně, a proto se do-
mluvila s panem starostou, že 
společně oslaví i 100 let. ■ gz
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Postřehy ze života s Hankou Švejnohovou Zemřela historička  
Blanka Císařovská

Cílem prvního jarního 
zájezdu bylo muzeum

Speciální lehátko uleví seniorům z Bystřan

Domov pro seniory ACME domácí péče bude rodinného typu
PR

Ústecká agentura domácí 
péče ACME, která se už více 
než dvacet let stará o ne-
mocné, kteří nechtějí stonat 
v nemocnicích, bude 
provozovat i domov 
pro seniory. Podle 
jednatelky Štěpánky 
Tomsové se podařilo 
najít vhodnou budo-
vu a v současné době 
probíhá rekonstrukce, 
aby zde na jaře příští-
ho roku mohl vznik-
nout nový domov, ve kterém 
bude seniorům dobře. 

Kde nový domov pro 
seniory vznikne a jak bylo 
těžké najít to správné 
místo?

Vhodnou budovu pro 
náš nový projekt jsme na-
šli v městské části Ústí nad 
Labem – Střekov. Agentura 
ACME Domácí péče teď na 
Střekově sídlí a naší priori-
tou bylo zde i zůstat. Důleži-
té pro nás bylo najít klidnou 
část, velkou zahradu s vý-
hledem a dům plný světla. 
A to se podařilo. Toto místo 
se nachází ve vilové čtvrti 

s nádherným výhledem na 
České středohoří. 

Jakou kapacitu domov 
bude mít a jak 
bude řešený?

Do pochmurné at-
mosféry, se kterou si 
spousta z nás domovy 
seniorů spojuje, bude 
mít toto zařízení sku-
tečně daleko. Všechny 
pokoje v domě jsou 
situovány na jih a do 

zahrady. Půjde o malý rodin-
ný domov pro seniory. Chce-
me v domově dvacet lůžek. 
Pokoje budou většinou dvoj-
lůžkové s vlastní koupelnou, 
plné denního světla. 

Kdy byste mohli 
přijmout první klienty? 
A pociťujete už nyní 
zájem o pobyt u vás?

Otevření plánujeme na 
jaro 2023. Těší nás, že zájem 
je už teď, když se mezi lidi ta 
informace o novém domově 
pro seniory dostala. Lidé se 
buď jen informují, ale už se 
najdou i tací, kteří mají vážný 
zájem. 

Řadu let v Ústí nad 
Labem poskytujete služby 
domácí péče. Plníte si 
zřízením domova pro 
seniory svůj sen, nebo jde 
jen o další krok?

Domov pro seniory byl můj 
osobní sen, ale zároveň šlo 
i o vybudování nového zázemí 
pro domácí péči. Na druhou 
stranu jde také o přiroze-
ný vývoj firmy. Můžu říct, že 
mám obrovské štěstí na ko-
legy, kteří jsou na stejné vlně 
jako já, a to je moc důležité.

Prozradíte nám, co vás na 
cestě za novým domovem 
seniorů zaskočilo?

Zatím nic zásadního, jsme 
na začátku. Jsem si však vě-
doma, že to nebude lehké. 
Jako každá nová věc s sebou 
nese jisté překážky a úskalí. 
Zvládneme to a za rok na jaře 
přivítáme první klienty. ■ pr

ACME Domácí péče s.r.o.
Železničářská 908/24
400 03 Ústí nad Labem
E-mail: info@acmepece.cz
Tel.: 475 216 331, 475 216 582, 
774 410 715

KONTAKT
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Příjemnou více než hodinku 
strávili klienti jirkovského do-
mova s moderátorkou a býva-
lou hlasatelkou České televize 
Hankou Švejnohovou a její 
moderátorskou kolegyní a zpě-
vačkou Janou Rychterovou. 

Pořad složený z každoden-
ních postřehů ze života a zážit-
ků zprostředkovaných v rámci 
krátkých fejetonů, prováze-
ný příjemným kultivovaným 

na maminku i zbytek rodi-
ny byly podány vtipně a mile. 
Písničky v podání Jany Rych-
terové je příjemně a svižně 
doplňovaly. 

Společně strávený čas byl 
naplněný příjemnou odpočin-
kovou atmosférou a na všech 
zúčastněných byla znát velká 
pohoda.

■ Blanka Koblicová, 
MěÚSS Jirkov

Nadační fond FK Teplice 
spolu s Kontem našeho srdce 
HC Verva Litvínov pomohl 
bezmála dvěma stům klientům 
z Domova důchodců v Bystřa-
nech. Bylo pro ně totiž zakou-
peno speciální lehátko pro fy-
zikální terapii, které je určené 
i osobám se sníženou pohybli-
vostí a které díky své jednodu-
chosti zajistí pohodlné léčení. 

„Výhodou je systém posu-
nu, který umožňuje nastavení 
magnetoterapie v celé délce 

lehátka. Tento typ terapie je 
vhodný v akutních stádiích 
onemocnění i u zánětlivých 
indikací. Lehátko je součástí 
vybavení rehabilitace a bude 
využíváno pod vedením kvali-
fikované fyzioterapeutky,“ při-
bližuje Martin Kovařík z Na-
dačního fondu FK Teplice.

Lehátko pro fyzioterapii 
předali za Konto našeho srd-
ce HC VERVA Litvínov Libor 
Weber s útočníkem Patrikem 
Zdráhalem a za Nadační fond 

FK Teplice předseda správní 
rady Martin Kovařík s dlou-
holetým kapitánem Admirem 
Ljevakovičem. ■ gz

hlasem paní Švejnohové, byl 
opravdu zážitek. Vzpomínky 

Ve věku 95 let 
odešla 11. května 
navždy paní Blan-
ka Císařovská, ak-
tivní členka Spol-
ku rodáků a přátel 
města Loun a oko-
lí, jež jako první vyslovila na 
počátku 21. století jménem 
„rodáků“ přání obnovit sochu 
prezidenta Masaryka před 
„dívčími“ školami v Lounech.

■ MÚ Louny

Dvacátého dubna se hrobští 
senioři vypravili na první jarní 
zájezd do Hornického muzea 
v Kopistech u Mostu. Muzeum 
je velmi rozsáhlé a velmi dob-
ře nám ukázalo, jak pracova-
li horníci v dolech. Nakonec 
nám umožnili si na ohni upéci 
buřty. I když bylo ještě chlad-
no, zájezd se nám líbil.

■ Věra Folkertová, předsedkyně 
Spolku seniorů Hrob
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Jaro bylo náročné, ale o to radostnější

Za odpočinkem a poznáním se seniory z Krásné Lípy

Oslavili jsme jubileum sportováním

Májová veselice 
v domově Harmonie

V litvínovském  
domově se slavilo

Ať už je 
nazýván 
květen má-
jem, nebo 
časem 
lásky, jisté 
je, že tento 
pátý měsíc 
roku je pro 
nás nebý-

vale sladký. Po dlouhé zimě se 
příroda probouzí, všechno se 
zelená a kvete. Život hned vy-
padá snadnější. Naše psychi-
ka už je taková, voňavost máje 
působí na všechny, kdo jsou 
ochotni si pustit do duše troš-
ku emocí. V našem domově si 
trochu těch emocí každoročně 
užíváme na „Májové veselici“, 
která se letos konala ve středu 
18. května. Vše jsme si opět vy-
zdobili, dokonce nechyběla ani 
májka. Tuto si velice střežíme. 
Na stolech nechybělo sladké 
pečivo, káva, víno, pivo, vaječ-
ný koňak, nealkoholické nápo-
je. Vše má svůj konec a uživa-
telé domova se již těší na další 
setkání.

■ Jaroslava Čulíková, 
Domov pro seniory Harmonie 

Co třeba vyrazit
v červenci na piknik

Teplický spolek Spolu pro-
ti samotě pořádá třetí ročník 
„Česko jde spolu na piknik“. 
Akce na oslavu Mezinárodní-
ho dne přátelství, který letos 
připadá na sobotu 30. červen-
ce. „Vyrazte v tento den třeba 
jen na rodinný piknik, zažijte 
pohodu a pospolitost v přírodě 
a dejte nám o tom vědět. Jde 
o obyčejné válení, odpočívání, 
povídání, pochutnávání a tře-
ba i muzicírování, které se dá 
během pikniku dělat,“ vyzývá 
zakladatel spolku proti samotě 
Robert Zauer. Organizátoři 
jednotlivých pikniků ať se při-
hlásí na  www.spoluprotisamo-
te.cz/programy/piknik. ■ gz

Začalo to Masopustním 
úterým, na které dojeli i přá-
telé z Karlových Varů. O zá-
bavu nebyla nouze. Potom 
jsme absolvovali čtyři výlety. 
Poznej svůj kraj – Lovosice, 
Litoměřice, Roudnice nad La-
bem a Třebenice – po stopách 
Slavnosti květů pod Košťálo-
vem. Před Velikonocemi jsme 
obnovili tradici Zeleného čtvrt-
ku, kdy seznamujeme veřej-
nost s tradicemi těchto svátků 
a prodáváme tradiční domácí 
jídlo. Senioři učí zájemce plést 
pomlázky a děti si mohou vy-
tvořit své kraslice. 

Nejkrásnější a nejnáročněj-
ší byl květen. Děti ze Speciální 
mateřské školy nám vytvořily 

keramické kytičky, symbol 
měsíce, a my je rozdávali na 
Cimbálovce – Spolu dáme 
víno. Děti z mateřské školy 
Šafaříkova vytvořily přáníč-
ka a přišly nám předvést, co 
se naučily. Závěr byl famóz-
ní, hned šestnáct dětí chtělo, 

abych je všechny objala. S obě-
ma mateřinkami spolupracu-
jeme a snažíme se propojovat 
generace. Nyní připravujeme 
setkání s partnerskou Zelenou 
školou z Zethau k 30. výročí 
jejího založení. Dále nacvičuje-
me program na oslavu 50. vý-
ročí partnerství měst Louny 
– Zschopau, kde budeme v sr-
pnu vystupovat. Také máme 
v plánu navštívit další ně-
mecké město Coswig, které je 
partnerské s městem Lovosice. 
Jsme velice rádi, že vše smutné 
a nepříjemné je za námi a mů-
žeme zase volně dýchat a aktiv-
ně žít, radovat se a potkávat. 

■ Vilma Svobodová, 
Za Pomoc bližnímu Louny 

Krásnolipský klub s více než 
čtyřicetiletou tradicí připravu-
je každoročně pro své členy, 
ale i širokou veřejnost desítky 
organizovaných akcí. Kromě 
tradičních setkání a výletů, 
jako jsou Nejsevernější zimní 
táboření v ČR, Pohádkový les, 
dálkové a turistické pocho-
dy Skalní hrádky, jsou to akce 
jednorázové u příležitostí vý-
znamných událostí, například 
Jarní sraz, oslava významných 
výročí Klubu českých turistů, 
města či rozhleden. Program 
každoročně zahrnuje společné 
výlety za poznáním a brigády 
zaměřené k údržbě turistické 
infrastruktury. 

Cílem těchto řádků je po-
zvání v této složité době ve-
řejnosti do přírody. Turistika 
přispívá k relaxaci fyzických 
i duševních sil. Mottem cíle vý-
letu může být návštěva někte-
rého z „turistických majáků“. 
Krásnolipský klub provozu-
je dvě rozhledny a upravil na 
nich letní provozní dobu. Na 
rozhledně Vlčí hora od dub-
na do října denně od 9:00 do 
17:00 hodin. Obdobně je tomu 
i na Dymníku. Zde se rozhled-
na otvírá o hodinu později, 
v 10:00 hodin. Přesto, že se vše 
zdražuje, krásnolipští turis-
té se dohodli, že vstupné na 
rozhledny bude zachované. 

Nadále děti do 6 let mají vstup 
zdarma. Starší děti do 15 let, 
důchodci, invalidé, studenti, 
členové KČT s platným prů-
kazem a majitelé Senior pasu 
mají vstupné za 10 a ostatní za 
20 korun. 

■ Václav Hieke, KČT Krásná Lípa

Úctyhodné 98. narozeni-
ny oslavila Margita Lívan-
cová z Domova sociálních 
služeb Litvínov. Paní Margita 
se narodila 29. května 1924 
v Rimavské Sobotě. Měla šest 
sourozenců, o které se musela 
starat, protože z nich byla nej-
starší. Za války byla nasazena 
na těžkou práci, přesto si však 
niky nestěžovala. Do Čech se 
ze Slovenska přestěhovala za 
manželem, s nímž měla tři děti 
– děvče a dva chlapce. Život 
zasvětila práci v chemickém 
průmyslu, volný čas investo-
vala do péče o rodinu.  Paní 
Margita celý život ráda tančila 
a ve vzpomínkách se ráda vra-
cí na taneční parkety. Od úno-
ra roku 2017 žije paní Lívan-
cová v litvínovském domově, 
kde je velmi spokojena. Ráda 
se věnuje péči o květiny, lásku 
k nim zdědila po mamince. 
Ráda přijímá návštěvy z rodi-
ny. Často ji navštěvují všechny 
děti, vnoučata a pravnoučata, 
se kterými se chodí procházet 
do zahrady i na kávu do místní 
kavárny. ■ gz

Ústecký Svaz tělesně posti-
žených pořádal 22. sportov-
ní olympiádu v netradičních 
disciplínách. Soutěží se v hodu 
na cíl, kop na branku, šipky, 
petangue, hod na plechovky, 
celkem 8 disciplín. Účast je 
vždy velká. Letos musely být 
přistaveny dva autobusy pro 
102 osob. Vzhledem k tomu, že 
členská základna stárne a prů-
měrný věk členů je 77,98 let 
věku, všichni tento horký den 
přežili bez problému. Sportov-
ní klání seniorů přišli podpo-
řit a i si to zkusit předsedkyně 
rady seniorů Květoslava Čeli-
šová, starosta Severní terasy 
Jaroslav Šimanovský, Lenka 
Jaremová a Jakub Jeřábek 

z odboru sociálních věcí ústec-
kého magistrátu. Opožděně 
jsme slavili i sté narozeniny 
paní Danušky Jírové a 92. na-
rozeniny paní Jitky Rybářové. 
Pro účastníky her byla připra-
vena dršťková polévka, oběd 
s pivečkem nebo výborným 
zmrzlinovým pohárem. Výher-
ci byli oceněni diplomem a 1. 
místa tričkem s logem našeho 
svazu sportovní hry Dubice, 
2. a 3. byly ceny hygienické 
a kosmetické. Kdo se účastnil, 
ten vyhrál, neboť byla i bohatá 
tombola. Dvaadvacáté sportov-
ní hry jsou minulostí a my se 
těšíme na ty dvacáté třetí.

■ Milena Černá, Svaz tělesně 
postižených Ústí nad Labem
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Most hostil krajské sportovní hry seniorů

Senioři si užili setkání s hudbou Tajemství Valdštejnského paláce
Ve čtvrtek 26. května se tři 

uživatelky a jeden uživatel se 
svým doprovodem zúčastnili 
akce Setkání seniorů v kultur-
ním domě v Čížkovicích, kte-
rou pořádala obec Čížkovice. 
K poslechu i tanci hrála kapela 
PF Music Band. Líbivou muzi-
kou dokázala vylákat spoustu 
tanečníků na parket a ti, co ne-
mohli tančit, se vlnili v rytmu 
hudby. Naše uživatele hudba 
nenechala klidné a velmi rádi 
se k tanci připojili. Pro ná-
vštěvníky akce bylo připrave-
no bohaté pohoštění v podobě 
luxusních minizákusků, kávy, 
minerálky a výborné slavnost-
ní večeře. Zlatým hřebem ve-
čera bylo vystoupení skupiny 
Evil Dancers, která vystoupi-
la se dvěma tanečními show. 

Hanslíkovi oslavili 
diamantovou svatbu

V sobotu 28. května naše 
Regionální organizace spo-
lu s Krajskou radou seniorů 
v Ústí nad Labem pořáda-
la 33. Krajské hry seniorů 
Ústeckého kraje a zároveň 
s nimi Mostecké hry seniorů 
v rámci našeho regionu ve Ve-
lebudicích v Mostě. Na tom-
to místě se budou 13. až 15. 
července konat Mezinárodní 
seniorské hry. 

Po dvouleté covidové pau-
ze se sjelo 18 družstev po sed-
mi členech, aby se zde utkali 
v různých disciplínách. Sport 

nám zpestřily děti s pěkným 
tanečním vystoupením a živá 
hudba. Při hrách pomáhalo 
28 studentů a dvě profesorky 
ze Střední školy diplomacie 
a veřejné správy. Hlavní orga-
nizátor byl předseda Sportov-
ního klubu pan Josef Houška. 
Na těchto hrách se vlastně 
sešli děti, studenti a senio-
ři. I když byla obloha chvíle-
ma černá, tak jsme nezmokli 
a všichni byli spokojeni. 

Letos se stali nejlepším 
družstvem senioři z mos-
teckého klubu číslo 8. Na 

druhém místě skončili senioři 
z Horního Jiřetína. Třetí se-
nioři z Meziboří. V jednot-
livcích byl nejlepší pan Jiří 
Kaňka z našeho mosteckého 
klubu číslo 3.

Chceme poděkovat Kraj-
ské radě seniorů v Ústí, která 
nám poskytla finanční dar 
a také zavítala podpořit toto 
sportovní klání, mosteckému 
magistrátu, který je neobyčej-
ně vstřícný k seniorům, i oby-
vatelům Mostu. 

■ Jaroslava Rucká, Regionální
organizace seniorů Most

Šedesát let společného živo-
ta, diamantovou svatbu, osla-
vili poslední 
květnový tý-
den manželé 
Hanslíko-
vi z Teplic. 
Oba se do města přistěhovali, 
potkali se tu ve svých dvaceti 
letech a po dvou letech zná-
mosti stvrdili 26. května 1962 
svůj vztah manželským slibem. 
Svojí životní pouť dokon-
ce spojili s jediným místem. 
V bytě, kam se před šedesáti 
lety nastěhovali, spolu vycho-
vali dceru a syna a žijí v něm 
dodnes. U příležitosti význam-
ného jubilea jim popřál i tep-
lický primátor Hynek Hanza.

■ Město Teplice

Kadaňské překvapilo, když ve dveřích stál minikůň
Takoví živí plyšáčci v za-

hradě. Stejně hebcí, stejně 
mazliví, na rozdíl od těch 
z hračkáren ale plní energie. 
Třináctiletý ponyklučina Char-
lie a jeho devítiletá kamarádka 
Ingrid nedali obyvatelům ka-
daňského Domova pro seniory 
šanci, na první dobrou si je 
zamilovali bez rozdílu všich-
ni. Okouzlili svým vzhledem, 
přítulností i šarmem. Říká 
se, že co je malé, to je krásné. 
V případě této zvířecí návštěvy 
platilo pravidlo bezezbytku. 

Odpoledne s poníky se 
ovšem neodehrávalo pouze 
venku, Charlie se zašel po-
dívat, přesněji řečeno vyjel 
výtahem, také mezi klienty na 
pokoje. A nutno říci, že zde 

bylo překvapení dvojnásobné. 
Otevřete dveře a do místnosti 
vcházíte v doprovodu miniko-
níka. „Nestává se každý den, 
aby vás po budově doprovázel 
malý pony,“ usmívá se ředi-
telka Domova Lenka Raadová 
a dodává, že netradiční host 

vyvolal nádherné reakce. „Pr-
votní úžas vystřídaly široké 
úsměvy, opět jsme byli svědky 
mnohdy opomíjeného, tedy až 
neuvěřitelně pozitivního vli-
vu němé tváře z říše zvířat na 
člověka.“ 

Stávající setkání nebylo pro 
seniory z Kadaně posledním, 
s Ingrid a Charliem se v tomto 
roce uvidí ještě dvakrát. Celý 
projekt je realizován za pomo-
ci Nadačního fondu Českého 
rozhlasu ze sbírky Ježíškova 
vnoučata, velké poděkování 
náleží také k majitelce a cho-
vatelce obou poníků Lucii 
Hlaváčkové z Jezdecké stáje 
Přeskaky. 

■ Zdeněk Moravec, 
MESSS Kadaň

Senioři si užili parádní 
čarodějnické odpoledne

Pálení čarodějnic má v na-
šem Domově tradici, kterou 
nám v předchozích letech 
přerušila vlna covidových 
opatření. Letošní čarodějnice 
jsme proto uspořádali s vel-
kou radostí a bylo to na všech 
přítomných vidět. Připravená 
byla hudba, občerstvení i ta-
neční vystoupení čarodějnic. 
Všichni jsme si "čarodějnické" 
odpoledne krásně užili.

■ Michaela Vlček Rybanská, 
Domov pro seniory Orlická, 
Ústí nad Labem

V první představila tanec char-
leston a ve druhé romantický 
tanec – motýlí víly. Všichni se 
výborně bavili. Domů jsme od-
cházeli v povznesené náladě se 
spoustou příjemných zážitků. 
Obci Čížkovice děkujeme za 
pozvání a příjemně strávený 
večer.

■ Iva Žaludová, Zděnka 
Enochová Domov důchodců 
Čížkovice

V pátek 29. dubna se jedna-
třicet našich seniorů vydalo do 
Prahy s cílem odhalit tajemství 
Valdštejnského paláce. Právě 
tady zasedají senátoři. Komen-
tovaná prohlídka neměla chy-
bu. Obdivovali jsme historic-
kou krásu sálů, Valdštejnskou 
zahradu s kouzelným výhle-
dem na Pražský hrad, nádher-
ně vyzdobený strop audienční 
síně, ale také jsme zasedli do 
lavic jednacího sálu a na chvil-
ku převzali senátorské funkce. 
Vymyslet „lepší“ zákony za ta-
kovou chvilku se nám však ne-
podařilo, a tak jsme následo-
vali naši průvodkyni Moniku 
Zachovou – tajemnici Klubu 
starostů a nezávislých, do jed-
nacího sálu hospodářského vý-
boru, kde na nás čekalo malé 

občerstvení, ale také význam-
ný muž – senátor Jiří Drahoš. 
Měli jsme jedinečnou možnost 
diskuse. 

Ten čas strávený ve Vald-
štejnském paláci nám přinesl 
mnoho zajímavého a pouč-
ného a dokonale zpestřil náš 
páteční den

■ Věra Lukášková, 
ZO SPCCH Teplice
Foto: Aleš Kleprlík
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Vysadili jsme na zahradě bylinky, květiny i zeleninu

Utopenci nám naložení vydrží maximálně týden

Středoškolačky  
se na praxi nenudily

V Chlumci slavili,  
zazpíval Josef Zíma

Žlutomodří udělali radost osamělé seniorce
Nadační fond teplických 

fotbalistů rozdával radost 
v Domově pro seniory Barvíř-
ská v Mostě. Zde žije od roku 
2016 paní Danuše Matějo-
vicová, která je upoutána na 
lůžko a trápí ji samota. „Právě 
proto jsme se za Nadační fond 
FK Teplice rozhodli darovat ji 
psího společníka, terapeutické-
ho pejska,“ vysvětlit člen jeho 
správní rady Vilém Kunz.

Jedná se o jedinečného 
pejska, který byl vyvinutý 
speciálně pro seniory a lidi 
s postižením. Díky svému re-
alistickému vzhledu a techno-
logicky pokročilým funkcím 
je dokonalým společníkem 
třeba pro ty, kteří kvůli svému 

postižení nezvládnou péči 
o skutečného pejska. Pejsek 
má zabudované senzory, kte-
ré reagují na pohyb a dotyk. 
Díky speciální technologii 
Barkback odpovídá na hlas 
zaštěkáním. Při pohlazení 
pejska je cítit tlukot jeho srd-
ce. Dokonale hebký kožich 
imituje srst skutečného štěně-
te zlatého retrívra. Pejsek po-
skytuje široké možnosti vyu-
žití při terapii osob s různými 
druhy znevýhodnění. „Oprav-
du velikou radost přinesl do 
našeho Domova pro seniory 
Barvířská v Mostě dárek od 
Nadační fondu FK Teplice,“ 
uvedla vedoucí tohoto zaříze-
ní Jitka Vlasáková.

Slzy štěstí a radost paní 
Matějovicové z nového společ-
níka, který zmírní její osamě-
lost, jsou samy o sobě velkým 
poděkováním, díků za tako-
vá potěšení však není nikdy 
dost, a proto si dovolíme ještě 
citovat slovní poděkování paní 
Danuše: „Děkuji strašně moc, 
mám takovou radost, budu mu 
říkat Alík.“ ■ gz

A věřte, že nás to nyní táhne 
na tu naší zahradu mnohem 
více než dřív. Chodíme pozo-
rovat každou rostlinku, jak 
vylézá ze země, díváme se na 
každé poupátko, které rozkvé-
tá, počítáme každou jahůd-
ku, která se nalévá a červená. 
To se nám to sedí, pozoru-
je a odpočívá na lavičkách 
a houpačce…

Třetí květnový den byl pro 
nás veselým. Přijely za námi 
děti z MŠ Mstišov. Jejich vy-
stoupení bylo tak trochu i na-
ším vystoupením. Přichystaly 
si pro nás melodie a popěvky 
známých lidových písniček. 
My je měli uhodnout a pak 
společně s dětmi zazpívat. To 
celé bylo velmi milé a spon-
tánní. Odměnou pro děti byly 

polštářky vytvořené v naší 
dílničce. Dívat se na droboti-
nu, jak se mazlí s měkkým dá-
rečkem od nás je tak radostné 
vidět… 

Na oslavu Dne matek jsme 
si pozvali děti z MŠ Dubánek. 
Přišlo jich na třicet čtyři a to 
už je velká síla a také radost. 
Opět sluníčko hřálo, bylo 
krásné dopoledne. Písničky 
dětí nám přinesly potěšení 
a jejich vlastnoručně vyrobe-
né dárečky také. Ani my jsme 
s dárky nezůstali pozadu. 
Z naší dílničky opět putoval 
pro každého zpěváčka malý 
polštářek. Dětem se moc 
líbily. Těšíme se na příští 
setkání.

■ Za klienty DD Dubí, ul. Ruská, 
Jana Matoušková

Za účelem povinné praxe 
pravidelně náš Domov na-
vštěvují dívky z 1. a 3. ročníku 
střední školy Educhem, kde 
studují učební obor ošetřo-
vatelství. Studentky tak mají 
možnost si prohloubit zna-
losti a praktické dovednosti 
při poskytování individuální 
ošetřovatelské péče. Absolvent 
se pak uplatní v různých zdra-
votnických nebo sociálních 
zařízeních.

■ Blanka Beranová, Domov 
sociálních služeb Meziboří

Nastal jeden z nejkrásněj-
ších měsíců roku, začal máj. 
Příroda plnou silou ožila, pro-
budila se k životu. Tento mě-
síc začal pilným úsilím našich 
obyvatel, v čele s naší Dan-
kou, na zahradě, při sázení 
bylinek, květin, rybízů, salátu, 
kedluben, dýní, jahod, setí 
slunečnic, ředkviček a hrášku, 
střiháním keřů, úklidem ces-
tiček a ostatních zahradnic-
kých úkonech. K tomu jsme 
ještě přidali přípravu hřiště 
na pétanque a prostor na hru 
ruských kuželek. Výsledky 
úsilí nenechaly na sebe dlou-
ho čekat, zahrada nádherně 
ožila a rozkvetla pro potěšení 
nás klientů, našich návštěv 
i hostů ptačí havěti. Ti nás 
pak obšťastňují svým zpěvem. 

Jedenáctý květen se uživa-
telé Domova důchodců Čížko-
vice rozhodli trávit svůj volný 
čas při společném vaření. 
Využili jsme krásného počasí 
a venkovních prostor zámku, 
abychom připravili příjemné 
prostředí pro nakládání špe-
káčků, takzvaných utopenců. 
Všichni se s chutí pustili do 
práce. Dámy si rozdělily práci 
mezi sebe, jedna skupina lou-
pala cibuli a další krájely špe-
káčky na kolečka. Při výrobě 
utopenců se vedla debata nad 
tím, jak dlouho mít naložené 
špekáčky v nálevu, než budou 

mít správnou chuť. Všichni 
jsme se shodli, že déle jak tý-
den nevydržíme odolávat.

Špekáčky s cibulí naložené 
v sladkokyselém nálevu jsou 
oblíbený pokrm české ku-
chyně. K pivu ho nabízí řada 
hostinců. Utopence si naklá-
dají i lidé doma a dá se říct, 

že každá rodina má vlastní 
recept. Zdá se, že myšlenka 
společného vaření se všem 
účastníkům velmi zalíbila a ur-
čitě to nebylo naposledy, kdy si 
mohli užít přípravu jídla a při-
tom zavzpomínat na to, jak ve 
svých domácnostech připravo-
vali různé pokrmy a jaké byly 
zvyklosti v jejich rodinách.

Lze konstatovat, že všichni 
prožili krásné slunné odpoled-
ne a budou se těšit na příští tý-
den, jak si pochutnají na vlast-
noručně vyrobené dobrotě.

■ Zuzana Česalová, 
Domov důchodců Čížkovice

Teplické seniorky
vyrobily Strom života

Zvonkohra 
SenSen Tep-
lice v této slo-
žité době pře-
dává poselství 
všem. Je to 
taková pocta 
životu. Buď-
me v krásném, kultivovaném 
a především hluboce niterném 
setkávání. Důležitá je blízkost, 
porozumění a sounáležitost. 
Člověk podá ruku člověku. Au-
torkou textilního obrazu s ná-
zvem Strom života a naděje je 
Jarka Otvinovská ve spoluprá-
ci Helenou Voctářovou.

■ Helena Voctářová, 
Zvonkohra SenSen Teplice

Na oslavě Dne matek 
9. května v chlumeckém domě 
kultury vystoupila legenda. 
Herec, zpěvák, dabér a mode-
rátor pan Josef Zíma, kte-
rý 11. května oslavil krásné 
90. narozeniny. „Vystoupení 
v Chlumci bylo kromě dárku 
maminkám také takové před-
narozeninové,“ říká za pořa-
datele předseda Klubu seniorů 
Chlumec Zdeněk Balcar. Vzpo-
mínalo se na Hašlera, Vejvodu, 
filmové i divadelní role. ■ gz
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Dvaceti let jsme 
dosáhly už v loňském 
roce, ale vlivem co-
vidové situace jsme 
výročí oslavit nemoh-
ly. A jak jsme vlastně 
vznikly? V roce 1999 
se ženský komorní 
sbor, ve kterém zpívá 
naše sbormistryně 
Eva Steinbachová, zúčastnil 
koncertního zájezdu do Slo-
vinska, a to na pozvání sboru 
slovinských důchodců – říkají 
si krásně – upokojenci. A tak 
se zrodil nápad, který byl 
uskutečněn Evou Steinbacho-
vou a Evou Rovnou, bývalou 
ředitelkou domova pro senio-
ry v Jirkově, založit právě ta-
kovýto sbor i v našem městě. 
První zkouška se uskutečnila 
10. ledna 2001 v Domově pro 
seniory v Dubu. Přišlo několik 
žen a tři muži. Ti to ale s námi 
dlouho nevydrželi, ženy však 
ano a řady zpěvaček se začaly 
rozrůstat. Ze zakládajících 
členek s námi neuvěřitelných 
dvacet let dosud zpívají tři, 
a to 87letá Anita Jansová, kte-
rá je zároveň nestorkou sboru, 

Jirkovské seniorky: Budeme zpívat, dokud nám to síly dovolí

82letá Hana Levá a 82letá 
Hela Nápravníková. V součas-
né době má sbor 24 členek, 
z nichž šest zpěvaček již pře-
sáhlo neuvěřitelnou hranici 
osmdesáti let. Přesto jsou ne-
skutečně vitální. Za existence 
sboru se v jeho řadách vystří-
dalo přes sto zpěvaček. Jsme 
součástí Klubu aktivních seni-
orů v Jirkově. Po celou dobu 
nás na klavír doprovází paní 
učitelka Hana Malá a my ji za 
to máme moc rády. Naši čin-
nost pak po celou dobu pod-
poruje Město Jirkov, čehož si 
nesmírně vážíme.

Jedním z prvních našich 
vystoupení byla zpívaná gra-
tulace sbormistru panu Ja-
roslavu Cyrusovi na jeho vý-
ročním koncertě. Moderátor 

koncertu, pan Vladi-
mír Bečvář, nás ne-
chtěl ani pustit na je-
viště. Určitě se bál, že 
uděláme nějakou ostu-
du. Zpívaly jsme teh-
dy píseň – V dobrém 
jsme se sešli. To byl 
náš počin na prknech, 
která znamenají svět.

Posláním jirkovských seni-
orek je rozdávat radost ze zpě-
vu širokému okolí, a ukázat 
tak ostatním, že zpěv je lékem 
proti všem starostem. Navště-
vujeme pobytová zařízení pro 
seniory v rámci celého Ústec-
kého kraje a s nadsázkou ří-
káme, že si pro sebe hledáme 
to nejlepší. Většinou zpíváme 
různé úpravy lidových písní, 
jako je například Když jsem 
rozmarýnku trhala, Na pra-
hu stála, Ej, svítilo slunéčko 
a další. Naším nejvyšším vy-
znamenáním bylo v roce 2012 
převzetí ocenění na Minister-
stvu práce a sociálních věcí 
v Praze v rámci akce Evropské 
unie Rok dobrovolníků. 

Náš sbor také navá-
zal a udržuje spolupráci 

s různými sbory v Jirkově, ale 
i sbory našeho kraje, dokonce 
i s pražským sborem Ret-
ro, který založila a řídí paní 
Zdena Součková. Od zalo-
žení sboru je naší sbormist-
ryní skvělá Eva Steinbacho-
vá. Právě ona je duší sboru. 
Byla dlouholetou sbormist-
ryní sboru Slavíček, Zvone-
ček, Jiřičky. Od roku 2001 
vede Jirkovské seniorky, od 
roku 1998 pořádá přehlídku 
dětských pěveckých sborů Jir-
kovská srdíčka. V roce 2012 
převzala Cenu Jirky za práci 
pro město Jirkov. V roce 2021 
jí Unie českých pěveckých 
sborů udělila ocenění za pří-
nos kulturnímu životu Ústec-
kého kraje. Celý život se vě-
novala sportu, trénovala děti 
ve volejbalu, učila na hudební 
škole a dalším aktivitám. 

Zpěv nám zpestřuje život, 
přináší radost a úsměv. Dou-
fáme, že to je cítit z našich 
vystoupení. A proto bude-
me zpívat, dokud nám to síly 
dovolí! 

■ Za Jirkovské seniorky
Lydie Kozlíčková

zit2206kk001.CDR
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realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s.r.o.
Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
Tel.: 472 744 039 | E-mail: kia.prodej@realcentrum.cz | www.kia-usti.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 4,9−7,3 l/100 km 125−166 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia-usti.cz

Stvořena pro 
nekonečnou inspiraci.
Zcela nová Sportage.

Jezero Most je mořem na severu
Jezero Most je nejmladší mezi mos-

teckými umělými jezery. Lidem nabízí 
možnost ke koupání, plavci a rekrean-
ti tam využívají terasovité oblázkové 
pláže a přístupová mola. Díky průzrač-
nosti vody jezero vyhledávají i potápěči. 
Turisty, běžce a cyklisty láká devítiki-
lometrový okruh podél jezera. Rodiny 
s dětmi potěší přítomnost dětského hři-
ště. Samostatné pláže byly vybudovány 

pro psy.  Vedle zóny na koupání je zóna 
určená pro bezmotorovou lodní dopra-
vu a vodní sporty a klidová zóna, kde 
se rozvíjí místní fauna a flóra. Jezero 
Most patří mezi největší zimoviště ptá-
ků v republice a v jeho vodách žije osm 
druhů ryb, včetně dravých. Jezero je 
veřejnosti volně přístupné. Dostanete se 
k němu autem i městskou hromadnou 
dopravou.

V Mostě pak můžete navštívit i další 
jezera – Matyldu a Benedikt, nebo vy-
stoupat na hrad Hněvín či si prohléd-
nout přesunutý kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie, který se nachází v docházkové 
vzdálenosti od jezera Most. Další turis-
ticky atraktivní místa vhodná k návště-
vě najdete na webu www.imostecko.cz 

� Foto:�Vojtěch�Hájek


